INTERVIEW
Valérie Buyse en Katelijne Gevaert over de Kinder- en Jeugdjury in de bibliotheek.

Katelijne Gevaert (links) en Valérie Buyse (rechts)

Graag lezen
kun je leren

D

e Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV) brengt kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar in contact met goede,
recente jeugdboeken. De Openbare Bibliotheek Brugge
coördineert de werking van de KJV in Brugge en werkt
samen met enkele enthousiaste vrijwilligers. Valérie Buyse en
Katelijne Gevaert zijn respectievelijk 14 en 8 jaar KJV-begeleider. Een boeiend gesprek over leesplezier.
Jullie zijn al een hele tijd KJV-begeleiders.
Vanwaar de motivatie?
VALÉRIE BUYSE Ik ben opgegroeid met de KJV. Ik was zelf jarenlang lid en na het vierde middelbaar was het voor mij een
logische stap om zelf begeleider te worden.
KATELIJNE GEVAERT Tijdens mijn eerste jaar lerarenopleiding zag ik dat de bib vrijwilligers voor de KJV zocht. Ik lees
graag en werk graag met kinderen, dus het leek mij een ideale
combinatie. En kijk, acht jaar later doe ik het nog steeds, met
evenveel enthousiasme.
Wat is je taak als KJV-begeleider?
K. GEVAERT Eerst lees je de boeken voor de leeftijdsgroep die
je begeleidt en daarna werk je volgens de inhoud creatieve opdrachtjes uit. De kinderen voeren die dan uit tijdens de bijeenkomsten. Op die manier verwerken ze op een speelse manier het
boek dat ze lazen.
V. BUYSE Hoe je het precies aanpakt, hangt natuurlijk af van de
leeftijd van de kinderen. Ik heb lang kinderen uit het eerste en
het tweede middelbaar begeleid. Samen ontwierpen we bijvoorbeeld een nieuwe kaft voor het boek, deden we een quiz of bedachten we een nieuwe titel.
Word je hierin ondersteund?
V. BUYSE Zeker. Op de vormingsdag van ‘Iedereen Leest’ (de
vereniging die campagnes en programma's rond lezen coördineert) krijgen we verschillende thema’s aangereikt waaruit we
kunnen kiezen.
In de bib in Brugge is er eind augustus een bijeenkomst met de
verschillende begeleiders. Ook daar wisselen we tips uit.
K. GEVAERT Er zijn steeds twee begeleiders per groep. De bib
zorgt ervoor dat ervaren begeleiders samenwerken met vrijwilligers die net gestart zijn. Door die combinatie versterk je elkaar
en leer je van elkaar.
Veel kinderen lezen graag, maar zullen misschien niet snel
een gelezen boek bespreken met leeftijdsgenoten. Wat is volgens jullie de meerwaarde van de KJV-bijeenkomsten?
V. BUYSE De kinderen leren er om hun mening te formuleren, te
luisteren naar anderen en te begrijpen dat iemand een andere
mening kan hebben. Het is bijvoorbeeld niet omdat een bepaald
genre je niet ligt, dat een boek slecht is. Er zijn immers heel wat
andere kinderen die het wel graag hebben gelezen.
K. GEVAERT Je merkt ook dat de woordenschat van de kinderen
rijker wordt. Door te praten over het verhaal of door bepaalde
vragen te stellen, leren ze nieuwe woorden kennen en gebruiken.
www.brugge.be/kjv

Het belang van leesbevordering komt de laatste tijd vaak aan
bod in de media. Wat is jullie ervaring? En heb je concrete
tips voor ouders of leerkrachten?
K. GEVAERT Ik geef les in het vierde leerjaar en begeleid in de
KJV ook kinderen van die leeftijd. In mijn klas lees ik elke dag
een kwartiertje voor. Zo komen de leerlingen, zonder dat ze
er zelf moeite moeten voor doen, in contact met het werk van
schrijvers zoals Roald Dahl. Op het oudercontact vertelde een
mama me dat haar zoon door mij graag is gaan lezen. Als je dat
ene kind raakt met een verhaal en het zo aanzet om te lezen,
maakt je hart wel een sprongetje. Mijn advies is om kinderen
vooral zelf te laten kiezen wat ze willen lezen. Het mogen gerust
strips of populaire boeken zijn. Wie weet komen ze daardoor later in contact met andere boeken. Thuis gewoon een paar boeken laten rondslingeren kan ook een goed idee zijn.
V. BUYSE En voorlezen voor het slapengaan. Dat werkt ook
heel goed.
Dus graag lezen kun je leren?
K. GEVAERT Daar ben ik van overtuigd. Je moet gewoon geprikkeld worden door het juiste boek.
V. BUYSE Inderdaad. Ook wie moeite heeft met lezen, kan plots
door dat ene boek er toch plezier in vinden. Dat merk ik toch bij
bepaalde kinderen die bij mij logopedie volgen.
Wat geeft je voldoening als KJV-begeleider?
V. BUYSE Wanneer je merkt hoe bevlogen kinderen kunnen vertellen over een boek. Ze kunnen zo opgaan in een verhaal en
achteraf nog zoveel details weten. Ik ben blij dat er nog enthousiasme is voor boeken, ondanks tablets en tv.
K. GEVAERT Het doet deugd om kinderen even enthousiast te
zien over boeken als je zelf bent. Die leesmicrobe kunnen doorgeven … Heerlijk!

Ben je tussen 4 en 16 jaar en wil je lid worden van de
KJV? Op www.brugge.be/kjv kun je gratis inschrijven.
Je leest acht boeken en bespreekt die met leeftijdsgenoten. De zes bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagavond (voor de kleuters op zaterdagochtend) in Hoofdbibliotheek Biekorf. Op het einde van het leesjaar (eind
maart) stem je voor jouw favoriete jeugdboek.
NIEUW
Kleuters en kinderen uit het eerste leerjaar die inschrijven voor het nieuwe leesjaar kunnen nu ook terecht in Bibliotheek De Dijk, Blankenbergse Steenweg
221, Sint-Pieters.

